
H06 §01 p003 4 & 5 Gevouwen dipool. 

2023 02 07 

Gevouwen dipool: 

 
Een gevouwen dipoolantenne is gemaakt  

uit één elektrische geleider met een totale lengte van 1 golf. 

Op 1/4 en 3/4 wordt de geleider 180 graden gebogen, zodat de uiteinden bij elkaar komen. 

De goede aanpassing aan de gebruikte antenneleidingen en ook de mechanische stevigheid (de 

uiteinden van de dipool worden vastgezet in de antenneaansluitdoos, die op zijn beurt aan de 

draagbuis van de Yagi-antenne wordt bevestigd) maken dit type dipool zeer geschikt. 

 

AS-300-1 300:50 ohm 6:1 Baluns. 

Kwartgolf verticale antenne [groundplane]: 

Opbouw: 

Een 1/4golf spriet boven een geleidend vlak. Het geleidend vlak werkt elektrisch als een spiegel. 

 
De gestippelde lijn is het spiegelbeeld van de antenne 1/4golf spriet en vormt met deze 1/4golf spriet 

een verticale 1/2golf dipool. 

 
De impedantie van een 1/2golf dipool is ongeveer 70 ohm. De impedantie van de 1/4golf spriet ten 

opzichte van het geleidend vlak is ongeveer 35 ohm. 

Wordt het geleidend vlak gevormd door radialen en buigen we deze naar beneden dan wordt de 

impedantie groter en met wat experimenteren bereiken we een impedantie van 50 ohm. 

Antenne met parasitaire elementen [Yagi]. 

Opbouw: 

Een 1/2golf dipool zendt evenveel energie naar achteren uit als naar voren. We kunnen deze energie 

verdeling beinvloeden door zogenaamde parasitaire elementen aan te brengen. 

We beginnen met een reflector achter de stralende dipool te plaatsen. De reflector is iets, ongeveer 

5 %, langer als de straler. Hiermee wordt zoals de naam al aangeeft een groot deel van de naar 

achteren uitgestraalde energie naar voren gereflecteerd. 
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Nu kunnen we door directoren aan te brengen, de naar voren uitgestraalde energie verder bundelen. 

Directoren zijn wat korter als de straler, ongeveer 5%. 

 
Door deze parasitaire elementen aan te brengen wordt de impedantie in het voedingspunt sterk 

verlaagd en moeten we maatregelen nemen om deze impedantie weer te verhogen zodat de waarde 

weer op 50 ohm komt. 

Vaak wordt dan een gevouwen dipool gebruikt die op zich een impedantie heeft van ongeveer 300 

ohm. 

  


